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De maatschappij om ons heen verandert in een kennis- en netwerksamenleving. 

Dat roept vragen op over hoe het onderwijs vorm en inhoud kan geven aan het 
ontwikkelen van competenties en/of vaardigheden die voor leerlingen en 

studenten van belang zijn om in deze nieuwe samenleving te kunnen leven, leren 
en werken: 21st century skills. 
Voor meer informatie over 21st century skills in het onderwijs, zie het 

whitepaper op (http://www.21stcenturyskills.nl/whitepaper)  
 

 
Basisopleiding ‘21st century skills in het onderwijs’ 
De basisopleiding ‘21st century skills in het onderwijs’ is bedoeld voor 

leerkrachten  die aan de slag willen met het samenstellen van 
leerarrangementen waarin leerlingen in staat worden gesteld deze vaardigheden 

te ontwikkelen. De basisopleiding kent een sterk praktijkgericht karakter, 
opbrengsten worden direct naar de eigen praktijk vertaald en uitgevoerd. 
De basisopleiding draagt zorgt voor de volgende opbrengsten: 

 
 Je verwerft inzicht in de ontwikkeling van de kennissamenleving en de 

gevolgen daarvan voor je eigen onderwijspraktijk. 
 Je krijgt inzicht in de diverse definities en modellen rondom ‘21st century 

skills in het onderwijs’. 

 Je leert hoe kinderen leren in de 21e eeuw en wat dit vraagt van 
leerkrachtgedrag.  

 Je verwerft inzicht in het verhogen van opbrengsten van leren aan de hand 
van wetenschappelijke modellen (leerpsychologie). 

 Je leert langs een meetlat bestaande leerarrangementen te beoordelen op 

de mate waarin ruimte is voor het ontwikkelen van 21st century skills. 
 Je leert bestaande leersituaties te verrijken en/of nieuwe 

leerarrangementen te ontwikkelen waarin in hoge mate ruimte is voor het 
ontwikkelen van 21st century skills. 

 Door interactie en werkvormen met de andere deelnemers verrijk je je 
kennis over nieuw te ontwikkelen leerarrangementen. 

 Je past het geleerde tijdens de opleiding direct toe in je eigen onderwijs.  

 Je verkent een aantal mogelijkheden van inzet van social media in het 
kader van ‘Leren in de 21e eeuw’. 

http://www.21stcenturyskills.nl/whitepaper
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Praktische informatie: 
 De basisopleiding bestaat uit 3 dagen en kent een aanvullende 

studiebelasting van ongeveer 12 uur. 
 De eerste twee dagen worden kort opeenvolgend ingepland. Op de tweede 

dag ontwikkel je een eigen leerarrangement wat je in de praktijk gaat 

uitvoeren. De derde dag vindt na minimaal 4 weken plaats. 
 Als deelnemers aan de opleiding ontvang je na afloop een 

deelnamecertificaat ‘Basisopleiding 21st century skills in het onderwijs’. 
Voorwaarde voor ontvangst van het deelnamecertificaat is dat je 3 dagen 
hebt deelgenomen aan de opleiding en dat je het ontwikkelde 

leerarrangement in de praktijk hebt uitgevoerd. 
 Als deelnemer ontvang je een cursus map waarin alle benodigde 

documenten zijn opgenomen.  
 Er is ruimte voor minimaal 8 en maximaal 16 deelnemende leerkrachten.  

 
 
Voor meer informatie over 21st century skills in het onderwijs, zie 

http://www.21stcenturyskills.nl   

http://www.21stcenturyskills.nl/

